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PARECER Nº 082/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 631/2013. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, dispõe sobre os 

serviços comerciais de banho e tosa em animais domésticos de pequeno e grande porte no 
âmbito do Município de São Paulo e adota outras providências. 

A propositura estabelece que os serviços de banho e tosa, em animais de pequeno e 
grande porte (cães e gatos), efetuados em estabelecimentos comerciais, deverão ser 
realizados em locais que possibilitem aos clientes e visitantes a visão total dos serviços. 

Em sua justificativa, o Autor argumenta que o projeto de lei "tem por objetivo garantir 
uma maior segurança para os donos dos animais, através da obrigatoriedade de se promover 
aos clientes e aos visitantes do estabelecimento prestador desse serviço, a visão do serviço 
prestado, impedindo de sobremaneira os maus tratos aos animais domésticos". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE, apresentando SUBSTITUTIVO ao projeto de lei a fim de converter a multa em 
reais, bem como adequar o projeto aos preceitos da Lei Complementar nº 95, de 26 de 
fevereiro de 1998. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente realizou duas 
audiências públicas nos dias 27/11/2013 e 11/12/2013 para instruir o projeto de lei. Nas duas 
ocasiões não houve manifestação de nenhum cidadão. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
FAVORAVELMENTE à aprovação da propositura. 

Tendo em vista que o projeto pretende permitir que o cliente acompanhe o serviço de 
banho e tosa e dessa forma coibir qualquer tentativa de maus tratos ao seu animal de 
estimação, quanto ao mérito, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, 
Turismo, Lazer e Gastronomia é FAVORÁVEL à aprovação da propositura, na forma do 
substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 11/02/2015 

Senival Moura (PT) - Presidente 

Marco Aurélio Cunha (PSD) - Relator 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/02/2015, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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